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Příloha A Dotazník z pilotního průzkumu digitalizovaných mapových sbírek 

 

Dotazník k článku E. Novotné Digitalizované české mapové sbírky 

1. Název sbírky: 

2. Adresa: 

3. Odpovědná osoba: jméno, email, telefon 

4. Krátká historie a obsah sbírky (1 věta): 

 
 

 

5. Velikost fondu: - tištěné mapy: 

  - rukopisné mapy: 

  - atlasy: 

  - glóby: 

  - celkem jednotek: 
 

6. zdigitalizováno k 30. 6. 2016 v číslech (formát a velikost, např. TIFF 300 DPI): 

  

7. zpřístupněno k 30. 6. 2016 v číslech (formát a velikost, např. jpg2 300 DPI): 
 
8. popisná metadata – katalogizace, formát, struktura, unifikované (např. MARc xml, METS, atd.) 

 

 

 
9. zpřístupnění: - adresa: 

     - možnosti vyhledávání: - geografické: 

  - předmětové: 

              - názvové: 

              - autorské: 

              - série: 

              - jiné: 

10. integrace do vyšších celků: - evidence v Registru digitalizace (počet): 

   - Staremapy.cz (počet): 

   - Oldmapsonline.org (počet): 

   - Europeana (počet): 

   - Manuscriptorium (počet): 

   - jiný (počet): 
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Příloha B Dotazník k disertační práci: české digitalizované mapové sbírky 
 

Kartografické kulturní dědictví 
dotazník k disertační práci 

 

Výzkum zahrnuje asi 30 mapových sbírek z Česka a ze zahraničí a jejich agregátory. 
Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 45 minut. V případě nejasností se, prosím, na mě 
obraťte. 
 

Nejdříve uveďte základní informace o mapové sbírce: 
 

1. Název vaší mapové sbírky (většího celku, instituce, oddělení): 

 

 

 

2. Název digitální mapové sbírky: 

 

 

 

3. Webová adresa/y digitalizovaných kartografických dokumentů: 

 

 

 

4. Národní identifikátor sbírky (sigla, CES, atd.): 

 

 

 

5. Jaký je hlavní tematický obsah/y sbírky: 

 

 

 

6. Zařaďte, prosím, sbírku do číselníku oborů, je-li to možné (přílohy číselník oborů Rady 

pro výzkum, vývoj a inovace): https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796 

 
 

 

 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
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Zde uveďte podrobnější informace o sbírce: 
 

7. Uveďte citace 3 nejvýznamnějších tištěných publikací o mapové sbírce: 
 
 

 
8. Uveďte odkazy jiných významných informací o sbírce (např. Wikipedie atd.): 

 
 

 
 

Uveďte, kolik jednotek obsahuje fyzický fond a kolik elektronický katalog vaší 
mapové sbírky: 
 

9. Jaká je celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného)?: 
 
 

 
10. Jaké je množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu?: 

 
 

 
11. Uveďte počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů (tj. vydaných do 

roku 1850). Nevíte-li přesně, napište odhad: 
 
 

 
12. Zaškrtněte, prosím, typologii starých kartografických materiálů: 

(označte jen jednu elipsu ke každému řádku) 
 
                Ano               Ne 
Staré mapy  

Rukopisné mapy 

Staré atlasy 

Staré glóby  

 
13. Kdy očekáváte definitivní zpracování sbírky?: 

(označte jen jednu elipsu) 

 
Vše je zpracováno 

Do 3 let 

Do 3-5 let 

Za 5 a více let 
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Nyní uveďte základní informace k digitálnímu fondu mapové sbírky: 
 

14. Jaký je celkový počet jednotlivých zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných)?: 

 

 

 

 

15. Kolik z tohoto počtu bylo již zveřejněno?: 

 

 

 

 

16. Jakým způsobem byla sbírka zveřejněna?: 
(zaškrtněte všechny platné možnosti) 

on-line 

ve studovně 

jiné: ------------------------------ 

 

17. Jaký je počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy více objektů 
spojených do jednoho)?: 

 

 

 

18. Jaký je počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů, atd.)?: 

 

 

 

Popište prosím, jak vytváříte popisná metadata: 
 

19. Katalogizujete v některém z těchto knihovnických či archivních programů?: 
(zaškrtněte všechny platné možnosti) 

 

Aleph 

Clavius 

KPWin 

ARL 

Evergreen 

Koha 

Janus 

Demos 

Jiné: -------------- 
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20. Užíváte tyto standarty pro popisy metadat?: 
(zaškrtněte všechny platné možnosti) 

 

METS 

MODS 

Dublin core 

MIX 

PREMIS 

ALTO 

Copyright MD 

documentMD 

Jiné: kkkkkkkkkkkk 

 

21. Používáte některé z uvedených pravidel pro tvorbu popisných metadat?: 
(zaškrtněte všechny platné možnosti) 

 
AACR2/R 

ISBD 

Wanner, M. a kol.: Základní pravidla pro zpracování archiválií 

Jiné: -------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Užíváte při popisu některé z těchto metodik?: 
(zaškrtněte všechny platné možnosti) 

 

BRŮHA, Lukáš. 2014. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů. 

NOVOTNÁ, Eva. 2014. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů 
podle RDA 

NOVOTNÁ, Eva. 2014. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a 
rukopisu podle RDA v MARC21.ARL 

STACHOŇ, Zdeněk a Milan KONEČNÝ. 2014. Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů 
zobrazených na kartografických dílech. 

STACHOŇ, Zdeněk, KOZEL, Jiří a Jan RUSSNÁK. 2014. Certifikovaná metodika pro tvorbu 
metadat pro indexy mapových děl. 

Jiné: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

23. Indexujete pomocí: 
(označte jen jednu elipsu ke každému řádku)  

 

                       Ano                      Ne 
Klíčových slov 

Předmětových hesel 

Chronologických hesel 

Geografických hesel 
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24. Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat?: 
(označte jen jednu elipsu)  

Ano 

Ne 

Výběrově 

 

25. Zde můžete uvést doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: 
 

 

 

26. Jaké služby s digitalizovanými mapami poskytujete?: 
(označte jen jednu elipsu na řádku) 

                         Ano                      Ne 
Georeferencování (vlícování) map 

Výběr map z listokladů 

Vyhledávání podle mapových značek 

Čtení starých fontů písma OCR 

Plnotextové vyhledávání z legend 

Digitalizace map na pozadí 

Jiné služby 

 

27. Další zpřístupnění dat: 
(označte jen jednu elipsu)  

Ano 

Ne 

Plánuje se 

 

28. Pokud ano, vyberte z možností: 
(Zaškrtněte všechny platné možnosti) 

 

Registr digitalizace 

Kramerius 

Národní digitální knihovna 

Manuscriptorium 

staremapy.cz 

eSbírky 

Virtuální mapová sbírka 

OldMapsOnline.org 

Europeana 

World Digital Library 

Jiné: --------------------- 



vii 
 

29. Jaké jsou Vaše plány do budoucna v oblasti archivace, zpřístupnění a agregace?: 
(agregace = míněno export do větších databází) 

 

Archivace: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Zpřístupnění: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Agregace: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

30. Kdo využívá Vaše data?: 
(Zaškrtněte všechny platné možnosti) 

 
Školy: 

základní 

střední 

vysoké 
 

Věda a výzkum: 

akademie věd 

vědecké ústavy 
 

Redakce: 

redakce 

nakladatelství 
 

Paměťové instituce: 

Paměťové instituce 
 

Média: 

televize 

rozhlas 

filmová tvorba 

dokumenty 
 

Veřejnost: 

odborná 

laická 

 

Jiné: ------------------------------------------------- 
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31. Poskytujete výukové a propagační materiály?: 

(označte jen jednu elipsu) 

ano 

ne 

jiné: ------------------------------------------------------- 

 

32. Jestliže ano, jaké?: 

 

 

 

Byli byste tak laskaví a uvedli kontakty pro doladění otázek? 
 
Fyzická adresa mapové sbírky: 

 

 

Kontaktní osoba pro mapovou sbírku: 
 

 

 

Děkuji za Váš čas a pomoc s vyplněním dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro 

můj výzkum velmi důležité. 

 

Přejete si zaslat výsledky výzkumu? 

Ano 

Ne 

 

Pokud ano, zanechte mi prosím e-mail, na který si přejete práci zaslat: 
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Příloha C Doprovodný dopis k českému dotazníku. 

 

          V Praze 15. 11. 2018 

 

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o laskavost. Pracuji na disertační práci Kartografické kulturní dědictví pro Ústav 

informačních studií a knihovnictví FF UK. Také se dlouhodobě se věnuji výzkumu digitálních mapových 

sbírek. V souvislosti s tím bych Vás ráda poprosila o vyplnění následujícího dotazníku.  

Výzkum zahrnuje asi 30 mapových sbírek z Česka a ze zahraničí a jejich agregátory. Jejich komparace 

by měla zjistit současný stav webového zpřístupnění a archivace. Vyplnění dotazníku Vám zabere 

přibližně 45 minut. V případě nejasností se neváhejte na mě obrátit. 

Každému účastníkovi šetření bude zaslána kniha o kartografických památkách v Mapové sbírce PřF UK 

v českém nebo anglickém jazyce podle Vašeho výběru a faksimile první mapy Českého království 

Mikuláše Klaudyána a jejích derivátů. 

 

S pozdravem 

 

PhDr. Eva Novotná, novotn48 at natur.cuni.cz 

Vedoucí Knihovny geografie UK 

Ředitelka Mapové sbírky 
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Příloha D Dotazník k disertační práci: zahraniční digitalizované mapové sbírky 

 
Cartographic cultural heritage 
Dissertation thesis questionnaire  
 
The research includes about 30 map collections from Czechia and from abroad and their 
aggregates. 
Completing the questionnaire will take you approximately 45 minutes. In case of doubts, 
please contact me. 
 

 

First, give the basic information about the map collection: 
 

1. Name of your map collection (the larger whole, institution, department): 

 

 

 

2. Name of the digital map collection: 

 

 

 

3. Web address/es of digitized cartographic documents: 

 

 

 

4. National identifier of the collection – if available: 

 

 

 

5. What is the main thematic content/s of the collection?: 

 

 

 

6. Please, class the collection to departmental code list, if possible (annex departmental 

code list of the Research WoS): http://ipscience-help.thomsonreuters.com/ 

inCites2Live/filterValuesGroup/researchAreaSchema/wosDetail/wosCategories.html 

 

 

http://ipscience-help.thomsonreuters.com/inCites2Live/filterValuesGroup/researchAreaSchema/wosDetail/wosCategories.html
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/inCites2Live/filterValuesGroup/researchAreaSchema/wosDetail/wosCategories.html
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Please, provide more detailed information about the collection: 
 

7. Please provide quotations of 3 the most important printed publications about the 
map collection: 
 
 

 
8. Please provide links to other important information about the collection (e.g. 

Wikipedia etc.): 
 
 

 

Please, provide the number of units in the physical collection and in the 
electronic catalogue of your map collection: 
 

9. What is the total size of the physical collection (also not processed)?: 
 
 

 
10. What is the number of processed units in the electronic catalogue?: 

 
 

 
11. Please, provide number of physical units of old cartographic materials (i.e. issued 

until 1850). If you do not know the number exactly, write an estimate: 
 
 

 

12. Please select a typology of old cartographic materials: 
(Mark only one oval for each line) 
 
                Yes               No 
Old maps  

Manuscript maps 

Old atlases 

Old Globes  

 

13. When do you expect the final processing of the collection?: 
(Mark only one oval) 

 
All is processed 

Up to 3 years 

Up to 3-5 years 

After 5 and more years 
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Please, provide basic information about the digital collection of the map 
collection: 
 

14. What is the total number of individual digitized images (also unpublished)?: 

 

 

 

15. How many of this number have already been published?: 

 

 

 

16. How was the collection published?: 
(Mark all that applies) 

on-line 

in a study 

others: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

17. What is the number of files in the databases of images (i.e. voluminous maps or 
atlases, so more objects joined in one)?: 

 

 

 

18. What is the number of accessible 3D objects (globes, models, etc.)?: 

 

 

 

 

Please, describe how you create descriptive metadata: 
 

19. Do you catalogue in any of these library or archive programme?: 
(Mark all that applies) 

 

Aleph 

Clavius 

KPWin 

ARL 

Evergreen 

Koha 

Janus 

Demos 

Others: ---------------- 
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20. Do you use these standards to describe metadata?: 
(Mark all that applies) 

 

METS 

MODS 

Dublin Core 

MIX 

PREMIS 

ALTO 

copyrightMD 

documentMD 

Others: ----------------------- 

 

21. Do you use any of the stated rules to create descriptive metadata?: 
(Mark all that applies.) 

 
AACR2/R 

ISBD 

ISBD 

Others: -------------------------------------------------------- 

 

22. Do you use any methodology for the description?: 
 
 

 

23. Do you index with: 
(Mark only one oval for each line)  

 

                       Yes                      No 
Key words 

Subject entries 

Chronological entries 

Geographical entries 

 

24. Are the before mentioned selection terms exported into metadata?: 
(Mark only one oval for each line)  

Yes 

No 

Some 

 

25. Here you can specify additional information about the method and the extent of the 
description: 
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26. What service with digitized maps do you provide?: 
(Mark only one oval for each line) 

                          Yes                      No 
Georeferencing (ground controlling) of maps   

Map selection from map layouts 

Search by map markers 

Reading old fonts in the OCR 

Full text search from legends 

Digitization of maps on request 

Other services 

 

27. Futher data access: 
(Mark only one oval for each line)  

Yes 

No 

Is planned 

 

28. If yes, then choose from the options: 
(Mark all that applies) 

 

EUROPEANA 

oldmapsonline.org 

World Digital Library 

Others:  

 

29. What are your plans for the future?: 
 

Archiving: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

Accessibility: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

Aggregation: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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30. Who uses your data?: 
(Marks all that applies) 

 

Schools: 

elementary 

secondary 

universities 
 

Science and reaserch: 

academy of science 

science institutes 
 

Editorial: 

newsroom 

publishing houses 
 

 

Media: 

television 

radio 

film production 

documents 
 

Public: 

Professional public 

lay public 

 

Others: ---------------------------------------- 

 

31. Do you provide educational and promotional materials?: 
(Mark only one oval) 

 
Yes 

No 

 

 

32. If yes, what?: 
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Would you be so kind and provide the contacts to fine-tune the questions?  
 
The physical address of the map collection: 

 
 

 

A contact person for the map collection: 
 
 

 

 

Thank you for your time and help with filling out the questionnaire. Your 
answers are very important for my research. 
 

Would you like to sent the results of the research?: 

Yes 

No 

 
 

If so, leave me please your email, where you wish the work to be sent: 
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Příloha E Doprovodný dopis k anglickému dotazníku 

 

Prague, March 28, 2019 

 

Dear friends, 

 

I am approaching you with a request for an assitance. I am working on my thesis Cartographic Cultural 

Heritage for the Institute of Information Studies and Librarianship of the Faculty of Arts of Charles 

University. I have been also engaged in the long term in the research of digital map collections. In this 

context, I would like to ask you to fill in the following questionnaire. 

The research includes about 30 map collections from the Czech Republic and from abroad and their 

aggregators. Their comparison should determine the current state of accessibility on the web and 

archiving. Completing the questionnaire will take approximately 45 minutes. In case of any questions, 

please, do not hesitate to contact me. 

Every participant of the survey will be sent a book about cartographic monuments of the Map 

Collection of the Faculty of Science, Charles University in Czech or English language as preferred and 

facsimile of the first map of the Czech Kingdom by Nicolaus Claudianus and its derivates. 

 

With regards, 

 

PhDr. Eva Novotná, novotn48 at natur.cuni.cz 

The head of the Geographical Library of Charles University 

The director of the Map Collection  
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Příloha F Národní identifikátory sbírek 

 

NAD 

Archivy evidují své sbírky v evidenci Národního archivního dědictví (NAD) na Národním portálu (portál 

digitálního archivu zřizovaný Národním archivem). Evidence NAD je v gesci Ministerstva vnitra ČR a 

provádí se prostřednictvím informačního systému Program pro Evidence Archivu II. Evidence NAD je 

navázána na evidenci původců, evidenci archivů a další součásti Národního portálu. Používají ji 

subjekty, které vedou základní evidenci NAD podle § 16 archivního zákona.1 Zásadní význam má mít 

vazba této evidence na elektronický výběr archiválií a zveřejňované archivní pomůcky. Národní portál 

bude zajištěn prostřednictvím projektu Národní digitální archiv, jenž měl být zprovozněn v polovině 

roku 2020.2 

 

CES 

Muzea a galerie jsou evidovány v Centrální evidenci sbírek (CES). V roce 2000 přijal Parlament České 

republiky zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů.3 Tento právní předpis stanovil práva a povinnosti vlastníků sbírek a zavedl CES vedenou na 

Ministerstvu kultury ČR. Ta je veřejně přístupným seznamem sbírek. Do CES byly zapsány všechny 

sbírky ve vlastnictví státu, krajů a obcí, jejichž správci měli ze zákona povinnost o zápis sbírek požádat. 

Do CES byly zapsány i sbírky jiných právnických a fyzických osob, pokud se jejich vlastníci rozhodli o 

zápis požádat.4 

 

SIGLA 

Knihovny jsou podle knihovního zákona (tj. zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) evidovány pod číslem Ministerstva 

kultury ČR.5 Protože dosud neexistuje databáze, která by umožnila vyhledávání ve vazbě na tuto 

evidenci, využívá se k identifikaci databázový systém sigel NK ČR, který jednoznačně určí instituci, i když 

změnila název nebo adresu. Má vazbu nejen na celostátní souborné katalogy, ale používá se i při 

půjčování publikací prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby NK ČR. Sigly přiděluje oddělení 

souborných katalogů NK ČR na základě žádosti instituce. Jsou soustředěny v databázi ADR (Centrální 

adresář knihoven a informačních institucí). Obsahuje informace o téměř 8 000 institucí, které 

 
1 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499 
2 https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-akce/vyzkum/projekty/nda 
3 https://www.mkcr.cz/zakon-c-122-2000-sb-o-ochrane-sbirek-muzejni-povahy-a-o-zmene-nekterych-dalsich- 

zakonu-v-platnem-zneni-1608.html 
4 http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/co-je-ces/ 
5 https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy 
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spolupracují na budování souborných katalogů, účastní se meziknihovních služeb, jsou v kontaktu s 

Knihovnickým institutem NK ČR nebo jsou evidovány na Ministerstvu kultury ČR. Jeho součástí je i IČ a 

DIČ. Aktualizace probíhá jednou ročně.6 

 

IČO 

Všechny mapové sbírky byly označeny také číslem IČO (identifikační číslo osoby). Je to unikátní 

osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky 

státu.7 

  

 
6 https://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/adresar/o-bazi-adr 
7 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111?text=z%C3%A1kon+o+z%C3%A1kladn%C3%ADch+registrech 
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Příloha G Vybrané standardy 

 

Název Typ Popis 

AACR2/R pravidla Instrukce pro vytváření bibliografického popisu v knihovnách. 

ALTO 
formát v jazyce 
XML 

Metadatový formát pro vyjádření rozpoznávání textu (OCR) pro 
digitalizované tištěné dokumenty. Rozšiřuje METS, a proto se 
často používají ve spojení, a pak je lze použít pro konverzi do 
formátů PDF, TXT, atd. 

copyrightMD 
formát v jazyce 
XML 

Metadatové schéma pro administrativní, autorsko-právní 
metadata. 

documentMD 
formát v jazyce 
XML 

Metadatové schéma pro popisná metadata pro elektronické 
publikace. 

Dublin Core slovník 
Slovník pro popis informačních zdrojů, zejména elektronických 
a internetových. Je tvořen souborem patnácti základních prvků, 
které lze specifikovat kvalifikátorem. 

EAD 
formát v jazyce 
XML 

Metadatové schéma pro popis archivních položek. 

HunMARC 
formát 
nevyužívající 
jazyk XML 

Národní maďarská varianta výměnného formátu MARC pro 
popisná metadata. 

ISAD pravidla Mezinárodní instrukce pro popis prvků archivních dokumentů. 

ISBD pravidla 
Mezinárodní instrukce pro bibliografický popis prvků a pro 
zápis předepsané interpunkce mezi nimi. 

MARC 21 
formát 
nevyužívající 
jazyk XML8 

Formát pro výměnu bibliografických záznamů tištěných 
a elektronických dokumentů. 

METS 
formát v jazyce 
XML 

Standard pro zaznamenání popisných, strukturálních 
a administrativních metadat v digitálních knihovnách. 

MIX 
formát v jazyce 
XML 

Metadatové schéma pro reprezentaci technických metadat 
snímků pro digitální knihovny. 

MODS 
formát v jazyce 
XML 

Metadatové schéma pro popisná bibliografického metadata 
objektů. 

PREMIS slovník 
Datový slovník pro administrativní a technická metadata. 
Zajišťuje archivační uchování a dlouhodobou využitelnost 
digitální objektů. 

RDA pravidla Instrukce pro vytváření bibliografického popisu v knihovnách. 

TextMD 
formát v jazyce 
XML 

Metadatové schéma pro textové digitální objekty. Poskytuje 
např. elementy pro uložení a zápis údajů o koncích řádek, 
znakových sadách, pořadí bytů a také o technickém prostředí. 
Často rozšiřuje METS v administrativní části metadat. 

 

  

 
8 Existuje i XML verze formátu MARC 21 (tedy MARCXML). 
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Příloha H Dotazníky k průzkumu digitalizovaných mapových sbírek 
 

Příloha H 1 Stanford University Libraries, David Rumsey Map Collection 

Název mapové sbírky: Stanford University Libraries, David Rumsey Map Collection  

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ano 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ano 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ne 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ano 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ano 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ano 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ano 

5.6. Export georeferencovaných map: ano 
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Příloha H 2 Map Collection of Library of Congress 

Název mapové sbírky: Map Collection of Library of Congress 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ano 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 3 Staatsbibliothek zu Berlin, Kartenabteilung 

Název mapové sbírky: Staatsbibliothek zu Berlin, Kartenabteilung 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ne 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ne 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: částečně 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 4 Universitätsbibliothek Bern, Kartensammlungen 

Název mapové sbírky: Universitätsbibliothek Bern, Kartensammlungen 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ano 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ano 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: částečně 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ano 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 5 United States Geological Survey, National Geologic Map Database 

Název mapové sbírky: United States Geological Survey, National Geologic Map Database 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ano 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ano 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ne 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ne 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ne 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ano 

4.5. Digitalizace na požádání: ne 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 6 University North Carolina, North Carolina Maps 

Název mapové sbírky: University North Carolina, North Carolina Maps 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ne 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ano 

4.5. Digitalizace na požádání: ne 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 7 University of Wisconsin-Milwaukee, American Geographical Society Library Digital Map 

Collection 

Název mapové sbírky: University of Wisconsin-Milwaukee, American Geographical 
Society Library Digital Map Collection 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ano 

4.5. Digitalizace na požádání: ne 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 8 Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska zbirka 

Název mapové sbírky: Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska zbirka 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ano 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 9 University of Texas at Austin, Perry-Castañeda Library Map Collection 

Název mapové sbírky: University of Texas at Austin, Perry-Castañeda Library Map 
Collection  

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ano 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ano 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ne 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ano 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 10 Biblioteca Nacional de Colombia, Mapoteca 

Název mapové sbírky: Biblioteca Nacional de Colombia, Mapoteca  

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ne 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ne 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ano 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ano 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: částečně 

5.6. Export georeferencovaných map: ano 
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Příloha H 11 University of Pittsburgh, Historic Pittsburgh Maps Collection 

Název mapové sbírky: University of Pittsburgh, Historic Pittsburgh Maps Collection  

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ne 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ne 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ne 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 12 Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Karten- und Graphiksammlung 

Název mapové sbírky: Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Karten- und 
Graphiksammlung  

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ano 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ano 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ne 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ano 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ano 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ano 

5.6. Export georeferencovaných map: ano 
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Příloha H 13 Nacional'naja biblioteka Belarusi, Karty 

Název mapové sbírky: Nacional'naja biblioteka Belarusi, Karty 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ne 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 14 Rossijskaja nacional'naja biblioteka, Kartografičeskije materialy 

Název mapové sbírky: Rossijskaja nacional'naja biblioteka, Kartografičeskije materialy 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ne 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ne 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 15 Université Bordeaux Montaigne, Bibliothèque de Géographie – Cartothèque 

Název mapové sbírky: Université Bordeaux Montaigne, Bibliothèque de Géographie – 
Cartothèque  

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ano 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ano 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ne 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ne 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 

 

  



xxxvi 
 

Příloha H 16 Universitätsbibliothek Trier, Karten 

Název mapové sbírky: Universitätsbibliothek Trier, Karten 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ne 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha H 17 National Library of Australia, Map Collection 

Název mapové sbírky: National Library of Australia, Map Collection 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ano 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ano 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: ne 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: částečně 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ano 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: částečně 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 

 

  



xxxviii 
 

Příloha H 18 Boston Public Library, Leventhal Map & Education Center 

Název mapové sbírky: Boston Public Library, Leventhal Map & Education Center  

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: částečně 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ano 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ano 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ano 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ano 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ano 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ano 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ano 

5.6. Export georeferencovaných map: ano 
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Příloha H 19 State Library New South Wales, Map Collections 

Název mapové sbírky: State Library New South Wales, Map Collections 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ne 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ano 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ano 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ano 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ano 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ano 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ano 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ano 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: částečně 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ano 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ne 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ne 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ano 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ano 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: částečně 

4.5. Digitalizace na požádání: ano 

4.6. E-shop: ano 

4.7. Licence k užití zdarma: ano 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ano 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ano 

5.6. Export georeferencovaných map: ano 
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Příloha H 20 Map Collection, Hong Kong Public Libraries 

Název mapové sbírky: Map Collection, Hong Kong Public Libraries 

1.1. Metadatové hledání v katalogu: ano 

1.2. Výběr jazyků při hledání v katalogu ano 

1.3. Geografické hledání s toponymy (z rejstříku): ne 

1.4. Geografické hledání s časovou osou: ne 

1.5. Geografické hledání s měřítkem: ne 

1.6. Geografické hledání s dalšími metadaty: ne 

1.7. Nápověda: ano 

1.8. Stažení, export metadat: ne 

2.1. Linky na digitalizáty jsou součástí katalogu OPAC ano 

2.2. Listování náhledy map ano 

2.3. Zobrazení uživatelské kopie ve vysokém rozlišení ne 

2.4. Zobrazení uživatelské kopie bez vodoznaků ne 

2.5. Detailní zvětšení obrazu:  ano 

2.6. Služba obrazové mapové podobnosti: částečně 

2.7. Služba překrytí mapového obrazu: ne 

3.1. Výběr poznámek, legend, vedlejších map, statistik: ne 

3.2. Výběr vhodného měřítka: ano 

3.3. Výběr reambulovaných vydání: ne 

3.4. Výběr formy díla: ano 

4.1. Volné stažení digitalizátu: ne 

4.2. Volné stažení digitalizátu bez vodoznaku: ne 

4.3. Výběr formátu pro stažení rastru: ne 

4.4. Výběr hustoty rozlišení pro stažení rastru: ne 

4.5. Digitalizace na požádání: ne 

4.6. E-shop: ne 

4.7. Licence k užití zdarma: ne 

5.1. Odkaz na georeference v katalogu OPAC: ne 

5.2. Nahrát vlastní mapu do mapového portálu s georeferenční službou: ne 

5.3. Vybrat digitalizovanou mapu z mapového portálu: ano 

5.4. Služba georeference, identifikace kontrolních bodů: ne 

5.5. Kartometrické analýzy, přesnost mapy: ne 

5.6. Export georeferencovaných map: ne 
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Příloha I Seznam agregátorů dat digitalizovaných mapových sbírek 

 

Seznam je řazen abecedně. 

Název agregátora Webová adresa9 

Archives Portal Europe http://www.archivesportaleurope.net 

Arthistoricum.net https://www.arthistoricum.net/ 

Česká digitální knihovna https://cdk.lib.cas.cz/ 

Deutsche Digitale Bibliothek https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ 

Digiarchiv SOA Třeboň https://digi.ceskearchivy.cz 

digitálniknihovna.cz http://www.digitalniknihovna.cz/ 

eSbírky http://en.esbirky.cz/ 

EUROPEANA https://www.europeana.eu/portal/ 

GeoBlackLight https://geoblacklight.org/ 

Hispana https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do 

Historicke-fondy https://www.historickefondy.cz/ 

Hungaricana https://hungaricana.hu/en/ 

Kartenportal.CH http://www.kartenportal.ch/ 

Knihovny.cz https://www.knihovny.cz/ 

Kohoutí kříž https://www.kohoutikriz.org/ 

Kramerius http://www.digitalniknihovna.cz/ 

Lesnickemapy.cz https://www.starelesnimapy.cz/ 

Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com/ 

MHMP IPR http://app.iprpraha.cz/apl/app/dveprahy/ 

Národní digitální knihovna https://ndk.cz/ 

Oldmapsonline.org https://www.oldmapsonline.org/ 

Portafontium.eu https://www.portafontium.eu/ 

Registr digitalizace http://registrdigitalizace.cz/ 

Staremapy.cz https://staremapy.cz/ 

Virtuální mapová sbírka http://www.chartae-antiquae.cz 

World Digital Library https://www.wdl.org/en/ 

 

 

 

 
9 Platnost adres ověřena naposledy dne 4. 2. 2021. 
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Příloha J Metodiky pro zpracování a zpřístupnění kartografických děl 

 

Metodiky pro zpracování a zpřístupnění kartografických děl: 
 
AMBROŽOVÁ, Klára, TALICH, Milan a Ondřej BÖHM. 2013. Metodika digitalizace globů [online]. 
[Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický [cit. 2020-02-01]. 20 s. Dostupné z: 
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-digitalizace_globu.pdf  
Předkládaná metodika obsahuje postupy, kterými je možno glóby převést do digitální podoby 
a online zpřístupnit veřejnosti při dodržení veškerých kartografických zásad. 
 
AMBROŽOVÁ, Klára, HAVRLANT, Jan, BÖHM, Ondřej a Milan TALICH.  2015. Metodika zpřístupnění 
digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou [online]. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, 
topografický a kartografický [cit. 2020-02-01]. 14 s. Dostupné z: 
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-TMS.pdf 
Tato metodika by měla sloužit jako návod pro tvorbu digitálního obrazu starých glóbů v podobě 
georeferencované mapy ve vysoké kvalitě. 
 
BÖHM, Ondřej, ANTOŠ, Filip,  AMBROŽOVÁ, Klára, HAVRLANT, Jan a Milan TALICH. 2015. Metodika 
digitalizace a zpřístupnění starých atlasů [online]. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a 
kartografický [cit. 2020-02-01]. 13 s. Dostupné z: 
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_atlasy.pdf 
Tato metodika předkládá způsob, jak efektivně digitalizovat staré atlasy a zpřístupňovat je na 
internetu. 
 
BRŮHA, Lukáš. 2014. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů 
[online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta [cit. 2020-02-01].   
38 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbu-
metadat. 
Tato metodika popisuje vztah mezi metadatovými standardy ze dvou rozdílných oborů – knihovnictví 
a geoinformační vědy. 
 
HAVRLANT, Jan, AMBROŽOVÁ, Klára, TALICH, Milan a Ondřej BÖHM. 2014. Metodika 
georeferencování glóbů [online]. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 
[cit. 2020-02-01]. 25 s. Dostupné z: 
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_georeferencovani_globu.pdf 
Tato metodika se zabývá postupem tvorby georeferencovaného digitálního obrazu starých glóbů, ve 
vysoké kvalitě, vhodné pro detailní studium. 
 
HAVRLANT, Jan, AMBROŽOVÁ, Klára, ANTOŠ, Filip, BÖHM, Ondřej a Milan TALICH. 2015. Metodika 
zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu [online]. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, 
topografický a kartografický [cit. 2020-02-01].  22 s. Dostupné z: 
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_3D-modely.pdf 
Cílem metodiky je poskytnout návod pro jejich zpřístupnění v georeferencované podobě formou 3D 
modelů na internetu. 
 
HAVRLANT, Jan, AMBROŽOVÁ, Klára, BÖHM, Ondřej a Milan TALICH. 2015. Metodika tvorby 3D 
modelu glóbů z poledníkových pásů [online]. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a 
kartografický [cit. 2020-02-01]. 21 s. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-
pasy.pdf  
Tato metodika je návodem pro tvorbou 3D modelů glóbů z poledníkových pásů a pro jejich 
zpřístupnění například v aplikaci Google Earth. 

http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-digitalizace_globu.pdf
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-TMS.pdf
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_atlasy.pdf
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbu-metadat
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbu-metadat
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_georeferencovani_globu.pdf
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_3D-modely.pdf
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-pasy.pdf
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-pasy.pdf
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KOTERA, Jan a Milan TALICH. 2013. Metodika vyhledávání mapových značek na digitalizovaných 
starých mapách [online]. [Zdiby]: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický [cit. 2020-
02-01]. 16 s. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-vyhledavani_znacek.pdf 
Cílem metodiky je popsat vytvořený algoritmus pro automatické vyhledávání bodových mapových 
značek na digitalizovaných starých mapách. 
NOVOTNÁ, Eva. 2014. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA 
[online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta [cit. 2020-02-01]. 79 s. Dostupné 
z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-
sbirka-uk/112-certifikovana-metodika-pro-katalogizaci-kartografickych-dokumentu-podle-rda. 
Tato metodika předkládá nové návody a postupy pro katalogizaci kartografických dokumentů podle 
nových katalogizačních pravidel Resource Description and Access (RDA). 
 
NOVOTNÁ, Eva. 2014. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a 
rukopisu podle RDA v MARC21 [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta [cit. 
2020-02-01]. 111 s. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-
sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-
tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21 
Metodika předkládá nové návody a postupy pro popisnou katalogizaci starých kartografických tisků 
(map, plánů, atlasů a glóbů) a rukopisů podle nových katalogizačních pravidel Resource Description 
and Access (RDA). 
 
STACHOŇ, Zdeněk a Milan KONEČNÝ. 2014. Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů 
zobrazených na kartografických dílech [online]. [Brno]: Masarykova univerzita [cit. 2020-02-01]. 
Dostupné z: http://mapy.geogr.muni.cz/img/MetodikaObjekty.pdf 
Tato metodika je primárně zaměřena na katalogizaci objektů (prvků) vyskytujících se primárně na 
starých mapách (tj. starých tiscích do r. 1850), ale je možné ji šířeji vztáhnout na celou kartografickou 
produkci.  
 
STACHOŇ, Zdeněk, KOZEL, Jiří a Jan RUSSNÁK. 2014. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro 
indexy mapových děl [online]. [Brno]: Masarykova univerzita [cit. 2020-02-01]. Dostupné z: 
http://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf 
Tato metodika si klade za cíl určení požadovaných metadat příslušejících k danému indexu mapového 
díla za účelem jejich následné využití v procesu katalogizace primárně starých map. 
 
TALICH, Milan, SOUKUP, Lubomír, HAVRLANT, Jan, AMBROŽOVÁ, Klára, BÖHM, Ondřej a Filip ANTOŠ. 
2013. Metodika georeferencování map III. vojenského mapování [online]. [Zdiby]: Výzkumný ústav 
geodetický, topografický a kartografický [cit. 2020-02-01]. 37 s. Dostupné z: 
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-3_voj_mapovani.pdf 
Cílem metodiky pro georeferencování rastrových obrazů map 3. vojenského mapování Rakousko-
uherského císařství (1876–1880) je jejich zpřístupnění odborné veřejnosti formou webových 
mapových služeb (Web Map Services, WMS). 
 
ŽABIČKA, Petr. 2011. Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických 
dokumentů pro paměťové instituce [online]. [Brno]: Moravská zemská knihovna [cit. 2020-02-01]. 38 
s. Dostupné z: 
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf 
Jednou z cest jak tyto mnohdy unikátní, cenné a pro laickou i odbornou veřejnost atraktivní 
dokumenty zpřístupnit je jejich digitalizace a online zpřístupnění. Překládaná metodika obsahuje 
doporučení a postupy, kterými je možno tyto dokumenty zpřístupnit uživatelsky atraktivním 
způsobem při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými 
elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. 

http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-vyhledavani_znacek.pdf
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/112-certifikovana-metodika-pro-katalogizaci-kartografickych-dokumentu-podle-rda
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/112-certifikovana-metodika-pro-katalogizaci-kartografickych-dokumentu-podle-rda
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21
http://mapy.geogr.muni.cz/img/MetodikaObjekty.pdf
http://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf
http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika-3_voj_mapovani.pdf
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf

